






:לפתע מופיעה פרסומת

FIBROSCAN-CAPבדיקת •

התיעצות עם רופא כבד•

התיעצות עם דיאטנית כבד•
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NAFLD-בדיקה אבחנתית ל



Vibration-Controlled Transient Elastography (VTCE)

FIBROSCAN



CAP

שמע  -ככל שהצטברות השומן בכבד גדלה כך קצב ספיגת גל העל•

בכבד גדלה  

שמע גבוהה ככל שהכבד שומני -גל העל( התדלדלות" )אטנואציה"•

יותר

•CAP(CONTROLLED ATTENUATION RATE)  מחושב כיחידות של

דציבל למטר

–CAPגבוה בכבד שומני כי קצב התדלדלות הגל גבוה











FACEBOOKיש -כשאין תוכנית סקר

היה פיילוט של פרסום בגוגל  •
ובפייסבוק

נמצאה חשיפה טובה יותר  •
בפייסבוק והפרסום בגוגל  

הופסק בתום הפיילוט



הקמפיין

ימים בסך  33למשך -30/5/19ו4/10/18הקמפיין היה פעיל לסירוגין בין •
כולל

:המודעה הופיעה למי שעיין בפוסטים הקשורים ב•
דיאטות–

מחלות פנמאיות–

בתי חולים–

45-60המודעה הופיעה לבני •

המודעה הופיעה לגולשים עם מאפיינים דומים לאלו שהתעניינו במודעה •
"(השאירו ליד)"

"לא השאיר ליד"המודיעה הופיע שוב למי שלחץ על הפרסום אך •



המשך-הקמפיין

דיאטנית /לכל מתעניין שהשאיר פרטים יצרו קשר טלפוני צוות מזכירה•
כבד

אם לא השיב לאחר מספר•

רב  של ניסיונות נשלח לו

מייל הסבר

למעוניינים תואם בביקור אחד•

(:בעלות בדיקת פבירוסקאן)
CAPפיסברוסקאן –
יעוץ הפטולוג–

יעוץ דיאטנית כבד–



תוצאות

באחוזיםגוגל+ פייסבוק ' מסמפייסבוק' מס

440,766447,331חשיפות

כ החשיפות"מתוך סה14,07114,3613.2%הקלקות

כ הקלקות"מתוך סה1,0407.2%לידים

מתוך הלידים696.6%בדיקות



סיבות-הפער בין הלידים לנבדקים

יקר לי מדי
מכפר סבא 

לירושלים זה  

לא יקרה

חשבתי שיש 

לכם תרופת 

פלא לכבד  

שומני



פילוח מגדרי של הלידים

No data
33
3%

זכר
515
50%

נקבה
476
47%



פילוח מגדרי של הנבדקים

גברים
38

55%

נשים
31

45%



פילוח של מידת הסטאטוזיס בנבדקים

S-0
11

16%
S-1
5

7%

S-2
10

15%

S-3
42

62%



פיברוזיס מתוך  

נבדקים

ללא  
פיברוזיס  
משמעותי

46
67%

פיברוזיס  
משמעותי

23
33%

פילוח הפיברוזיס  
המשמעותי

F2
12

52%F3
8

35%

F4
3

13%



TAKE HOME SLIDE

חשיפה רבה והתעניינות רבה בנושא כבד שומני•

כמות נבדקים מועטה•

יותר גברים מנשים הגיעו לבדיקה•

(ומעלהF2)שליש מהנבדקים עם פיברוזיס משמעותי •

(S3)מהנבדקים עם סטאטוזיס מוגבר 62%•

בסרטונים בפייסבוק  בסופו של יום נעדיף לצפות "•
..."במקום לצאת מהבית



תודה לצוות הקמפיין הנמרץ 

פרופ ספדי-איש החזון

יאנה מרקוביץ עובד ואליענה משרקי-העונות ללידים ללא הרף

איליאנה משרקי יאסמין מלאעבי וסוהא סנודקה שבאנה, טובה נשר-פיברוסקאן

אליענה משרקי וסוהא סנודקה שבאנה-יעוץ דיאטני

,  איתי קליסקי, דוד חכימאן, וודיע הזו-הרופאים שפרסו שטיח אדום בפני מטופלי הקמפיין
טובה גולדברג ופרופ גלון, יעל מילגרום, מוחמד מסארוה


